
  م٢٠٠٨دسمبر                        دبپلوم انجينير کريم عطائی
  
  

  ) يادش به خير چه روز های بود(به سلسۀ نوشتۀ 
  جنرال فضل احمد صالحی اثر

  
  

ی تحت ينوشته درآن  که کردجلب  ٢٠٠٨ نومبر ٢٢مورخ  ،سايت دعوت به نشريۀ  رايکی از دوستان توجه ام
وقتی چند .  بوددهبا تصوير شهيد مرحوم محمد داود مزين گردي  ونتشرم » به خير چه روزهای بود يادش« عنوان 

باوی يد  مرا از طفوليت می شناسد و من باسنده گويايچنين بر می آمد که نو ،م را مطالعه کردآن مضمون سطر اول
 را خواندم نوشتهن آبا کنجکاوی  خالصه، . ندارم یمعرفت  اصالً او امروز با تاکه من   در حالی ...باشمداشته  یدشمن

  .و دانستم که از کجا سرچشمه گرفته است
 را که خود  مذکور جنرال، اثر نبود جرئت اخالقیدرحسن شرق محمد که جناب  برای من روشن شد ديگر باريک 

بنام خود را  آن تهمت ها و ،را به گردن گيرد او گناه کبيرۀ دروغ های تا  است استخدام کرده،را صالحی می نامد
  .ای نشر به سايت دعوت بسپاردبر

. يا غير واقعيت ها را به من تهمت بسته است و  جناب شرق نوشته های مرا تحريف کرده، از آنها تعبير غلط نموده
   . استساخته و بافتهو آنرا به زعم خود در نوشته های من گرفته لۀ کالم از سلساو جمالت و يا کلمات را 

ورنه خود را دست پاک آن جناب (  باشدشده  بی اعتنا  خودعزت نفسبه   می رودگمان که فضل احمد صالحیشاغلی 
  متن آتی وقرت می کندبدون کوچکترين تفکر  و کورکورانهآنچه حسن شرق بخوراکش داده است،  ،)قرار نمی داد

  :ايدنم درج می درسايت دعوت وجود نداردهيچ يک از نوشته های من  دروغ شاخداری بيش نيست و در کهرا
  
: از وی پرسيدند که »  نوشته ها – ٩٨صفحۀ «  چنانچه در زمان حيات آقای سيد قاسم رشتيا ضمن احترام دوستانه «

جناب شما از چندی به اينطرف در نوشته ها و مصاحبه ها ی خويش مرحوم محمد داود شهيد را در سقوط سلطنت به 
ينه سازی های عنودانه مدرک و سندی هم جناب عالی دارند ؟ همدستی کمونيست ها متهم ميسازيد آيا به استثنای قر

ی است به اظهارات و نوشته های ته هايم متک های بيشتر دروغ و کمتر راست نوشعالوه بر آواز: فرموده بودند بلی 
  ». . . . .جنير عبدالکريم عطائی وزير مخابرات آخرين روز های دولت جمهوری و به ادعای خودش ان

  ؟ اندخوانده  ات آن کتاب صفح را در کدام يک از جعلی متن يکچنين ،الجنر که آقای ستاين ا سوال
  

 را ذيل اتهام ،عيمبه شخصيت بزرگوار مرحوم شهيد محمد ناعتناء حسن شرق بدون کوچکترين جناب در جای ديگر 
  : آنرا نقل می کند صالحی متوجه می سازد و جنراِل

  
) حسن شرق ( معمول بديدار سردار محمد نعيم وزير اسبق خارجه ميرفتم  سرطان گاهگاهی طبق ٢۶بعد از « 

چند لحظه پيشتر يک خبر تکاندهنده و تعجب آور راشنيدم که گويا در شبکۀ : روزی اوشان ضمن صحبت فرمودند 
: ده گفتند دوم برق کابل مبلغ چهار صد مليون افغانی حيف و ميل شده و هيچ سندی از آن وجود ندارد ايشان ادامه دا

آقای کريم عطائی معاون برشنا موسسه اين موضوع را بمن گفت و اضافه کرد که حاضر است آنرا ثابت هم کند بنأ 
مثليکه ديوار ها سوراخ داشت و موش ها گوش ، زيرا همينکه . ويرا خدمت شما فرستادم تا شما را در جريان بگذارد 

به احتمال نزديک بيقين حين مال قات اگر . بدالکريم عطائی با شما کار دارد پايم به دفتر رسيد اطال دادند که انجينير ع
  .»دستش بدستم نميبود سرش به پايم ميخورد 

  

  ديده درائی  به اين ما شا ء اهللا ".مدنآهمرای لباس به چشم در: " اين را می گويند !حسن شرق داکترجناب 
  !!شما و حسن اخالق

 

  :می کندنشخوارچنين  حسن شرق را از وشتۀ خود تفالۀ ديگری در جای ديگر جناب جنرال در ن
  

متأسفانه بدون پرسان و پی بردن به حقيقت تفتيش صدارت ديروز به امر شما رئيس موسسه را بر طرف و . . . « 
ديروز آقای عطائی معاون موسسه از زبان شما : تليفونی موضوع را از رئيس تفتيش پرسيدم گفت . حبس کرده اند 

فت نظر به اينکه حميداهللا حميد رئيس موسسه مبلغ چهار صد مليون افغانی اختالس نموده اند ويرا بر طرف و حبس گ
. ما هم هدايت شما را ديروز تعميل و فعًال رئيس موصوف در توقيف خانۀ واليت کابل توقيف اند . کنيد 

س برشنا موسسه آزاد و محترمانه به خانۀ شان بحضورداشت مامورين برق کابل به والی کابل گفته شد تا فورًا رئي
  » . . ..برده شود الحمداهللا رئيس موصوف حيات و حتمًا موضوع را فراموش نکرده خواهند بود 

  



ً  قانون جزا که و داکترصاحبحب، معلوم است شماجنرال صا  در پهلوی قانون  از قوانين افغانسنان و مخصوصا
سبحان اهللا به اين عدم (سرطان است بکلی بی خبر هستيد ٢۶ولت جمهوری  از بزرگترين دست آورد های دمدنی

کابل مرکز . رت نمی کرديدو گرنه اين جويدۀ داکتر شرق را چشم پت ُق) آگاهی يک صدر اعظم و جنرال ماضی
 معاون صدارت به هيئت تفتيش اصدار امر نمايددولت جمهوری بود نه شهر خربوزه که معاون يک مؤسسه از زبان 

   . بکشاندبه حبس که خود معاونش باشد، را و رئيس مؤسسه و يک مامور عالی رتبه 
ً  به کتاب ،برای معلومات بيشتر  آنرا ٢٨ الی ٢۴ از صفحه ،دسترسی داريد" مجموع نوشته ها " شما اگر حقيقتا
 را مانند طفل گمراه کرده  و شما  شرق از کجا تا کجا غير واقعيت ها را بيان کرده حسن کهمطالعه فرمائيد و ببنيد

   ؟ مورد سوء استفاده قرار دهد را چنينيک جنرالکه ذهنيت او که باشما الف رفاقت می زند، چطور می شود . است
  

***  
نه تنها رنجشی ندارم و بکلی سرد می جناب حسن شرق از  ،گوئی ها و اظهارات غير واقعيتبداين از من

 وآن ،يک نگاه برايم رضايت خاطرمی بخشد از) بزبان عام، دروغ ها(عمل بلکه پناه بردن او به اين مانم 
  .  اشتباه نکرده ام  در تخمين شخصيت اين جناب منکه اين

  
***********  

  
پال موفق   وپرس  بعد از. را بشناسم صاحب يعنی جنرالبر شاغلی شرقم جناب پيا تابرای من خالی از دلچسپی نبود
  :مشدم معلومات آتی را بدست آر

 ديگرش که فضل احمد و و نشده بود از واليت فراه "شرق" يکی محمد حسن که هنوز ،را سرنوشت دو يتيم بچه ها"
ی با  اولی بعد از ليسۀ حربی از طريق مکتب طبی.  با هم پيوست، که ليليه بودباشندۀ هرات بود، در حربی شون

 از )فوت کرده(ا يک نفر ديگربخالصه اين دو . افتند به فاکولتۀ طب و دومی به حربی پوهنتون راه يهزاران مشکل
  .در ليسۀ حربی رفقای جان بجانی شدند. . . هرات بنام 

، ملک و مردمدشمنان به  نظر به خدمات ارزنده اش  خود نظرمی کنم چه اودرين جا از معرفی جناب شرق صرِف
  . عام و خاص استنمای انگشت )  و قبل از آن پرچمی ها صدارت وسفارت(
  

  :در قسمت شاغلی صالحی نوشتۀ آتی را لطفاً  از نظر بگذرانيد
  

  



  
  

********  
  

د نظر به امر دولت به هرات مدگروال فضل اح من و((: چنين می خوانيد را  قادرگفتاردر نوشتۀ باال در بين قوسين 
 فراهم سازيم، متأسفانه مردم هرات بما روی خوش نشان نداده، با دو و فحش و  مردم رارفته بوديم  تا طمانيت خاطر

دمانی مثل خودت احتياج رنطور کابل و ديگر شهرها ، به کمک ماهرات نارام است ، هم. را از خود راندند دشنام ما
  )).داريم

 ثور در حلقات ٧  منحوسل احمد دگروال است و اين جناب همين صالحی است که الی کودتایاين جا سخن از فض
 و بعداً  یبه دگروالنخست خود بنام فضل احمد توليمشر شناخته می شد و با خدمت گذاری به کمونيست های پرچمی 

به  بعداً  مانند هزار ها پرچمی ديگر  . يافت، ارتقاغلب در اثر توصيۀ رفيق شان حسن شرقابه گمان  ، یبه جنرال
 جناب صالحی اول در شهر فريمانت سر به سينۀ. به غرب پناه بردل کننده اش و استعما به شمول خودش وقفه ها

با پناه گرفتن هم کيشش جناب شرق . ر از نعمات زندگی مستفيد گرديدي و از خيرات ولفامپرياليزم و کاپيتاليزم گذاشت
ردو در آغوش غرب ه  وجنرال صاحب نيز به آنجا کوچ کرده و اکنون در خدمت وی قرار دارد، در آرنجکاونتی 

با آنکه پسران جنرال در شهر سانفرانسيسکو از عوايد خوب  .گردندميبهره مند  کننده از نعمات مادیاستثمار
  .ست يک پهلو افتيده ار را غنيمت شمردهيبرخوردار اند خودش مدد معاش ولف

  
  پايان

  
************  

  :يادداشت
م در يکی از صفحات اينترنت ٢٠٠٧موسی که در ماه جوالی سال  مضمونی دارم از شاغلی داود در پاين اين نوشته
  . واقعيت هاغيرازاظهار اين مضمون شاهِد است از شهرت جناب حسن شرق در . به نشر رسيده بود

  
  

  م٢٠٠٧کابل ، جوالئی                         از داؤد موسی

  يک تخريب کوچک
  

 فردای آن پسرش مدعی گرديد که تا دم مرگ بر بالين ميگويند در شبی که سلطان محمود غزنوی از جهان می رفت،
چند سال پيش که يک باستان شناس ايتالوی که قبر سلطان را در غزنی نبش نمود، .  پدر بيدار و در خدمت وی بود

اين حقيقت دال برينست که در هنگام مرگ، کسی بر بالين .  معلوم شد که يک دست سلطان بزير االشه او قرار دارد
  که  Rigor Mortisتا اينکه بعد از گذشت ساعتها، ريگور مورتيس .   حاضر نبود که دست او را جابجا نمايدسلطان

لهذا، .  کار خود را کرده و راست نمودن بازوی سلطان ديگر ممکن نبود. عبارت از شخ ماندن عضالت ميت ميباشد
  .سلطان را بهمان حالت دفن نمودند

می پندارند که می توانند با تحريف وقائع تاريخی،  وشتم تا نشان بدهم که يک عده که اين داستان را بدان منظور ن
بزعم خود به چشم مردم خاک بزنند، غافل از آنند که بعد از گذشت قرنها نيز کشف واقعيت ها خيلی ها متصور و 



ی عصر استيالی شوروی ت شدن يک گور دسته جمعی درين روزها در دشت چمتله کابل که از بقايافيا.  ممکن است
  .بر کشور ماست، مثال خوبی ازين ادعاء می باشد

تأسيس و تخريب اولين "چند سطر آتی را بعد از خواندن نقد دوست عزيز ما انجنير عطائی بر کتاب تحت عنوان 
با مندرجات البته با فهم اينکه نوشتۀ من .  نوشتۀ داکتر حسن شرق تقديم خوانندگان می نمايم" جمهوريت افغانستان

بلکه عقده من از همان آوان نشر کتاب اول داکتر شرق .  کاری ندارد) که تا هنور نه خوانده ام(کتاب مورد بحث 
  .باقی مانده است) کرباس پوشان برهنه پا(معنون به 

له بر شرح اين داستان ازين قرار است که داکتر صاحب در کتاب اول خود مدعی گشته بودند که ايشان در واقعۀ حم
 که در آوان صدارت داؤد خان بوقوع پيوست، هيچ دخالتی -سفارت پاکستان در کابل و سوختاندن بيرق آن کشور

  :اما اين دروغ محض است زيرا.  نداشتند
در آن زمان که من شاگرد مکتب حبيبيه بودم، فاميل ما در جاده ميوند دکانی داشت که بنام يکی از دوستان بنام شهباز 

جمع ) که اکثرُا کندهاری بودند(هر ديگر در پياده رو مقابل اين دکان گروهی از دوستان .  شهرت داشتکندهازی 
  .ميشدند و تا شامگاهان از هر طرف حرف و سخن بميان می آمد

که مرد بی سواد و بی خبر از واقعات (بايد گفت که پايين کردن بيرق پاکستان در آن مظاهره توسط همين شهباز 
مشهور (فردای همان روز، دوستان از قبيل پروفيسرغفار خان کاکر و جنرال امان اهللا .  صورت گرفت) دسياسی بو

شهباز را به بار مالمت گرفتند که شخص بی سوادی چون او را به اين موضوعات چه کار بود؟  ) به امان مخابره
چون شهباز عادتُا مرد .  مجبور ساخته بودشهباز در دفاع از خود مدعی گرديد که او را حسن شرق به اجراء اين عمل

تا اينکه چند سال قبل در شهر سان دييگوی کليفورنيا، . راستگويی نبود، من در آن زمان به حرف وی وقعی ندادم
يکی از دوستان که وی هم در دکان مذکور با ما می بود، حکايت کرد که وی در پس خانه همان دکان و در عقب 

به شهباز هدايت دادند تا ) که متوجه حضور وی نبودند(ود که حسن شرق و سيد عبداهللا خان صندوقها مشغول کار ب
  .در تظاهرات اشتراک نموده و بيرق پاکستان را پاره کند

نا گفته نمی گذارم که داکتر حسن شرق به خودم و فاميلم نه تنها ضرری نرسانده بلکه از معاونت نيز دريغ ننموده، 
  برای همينست که تا امروز دلم جوغو .  قت دست نگر هيچ نوع عمل نيک شان بوده نمی تواندولی اظهار اين حقي

  
  

خانه انجينيرکريم عطائی آباد که فرصت خوبی فراهم .  ميزد که چطور مردم را ازين دروغ تاريخی با خبر بسازم
  مضمون  پايان  .اهللا ياور.  نمودند

**********  
  

  : را از نظر بگذرانند محترم داود موسی  آتی اصل نوشتهخوانندگان محترم می توانند با لينک
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  :وده خود قضاوت کنيد به لينک های ذيل کليک نم درکمپيوتر تانايق لطفاً قبرای ازدياد معلومات و پی بردن به ح
  

  »)تاليف داکتر حسن شرق(تبصره برکتاب تاسيس و تخريب جمهوريت افغانستان «  -١
  .ئیکريم عطا نويسنده ، ديپلوم انجينير      

 .به گفتۀ صالحی مورد نقدش قرار گرفته است ه وم به نشر رسيد٢٠٠٧درسال نوشتۀ متذکره         
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  بخش اول و دوم  » "خـَـم خـَـم رفتن"ِ  ا بيهوده تالشبرسوای تاريخ " شتردزد: "دکتور محمد حسن شرق«  -٢
 .فقير محمد ودانشاغلی نوشتۀ 
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